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کنید:  به موارد زیر توجه 
کوچک - که ترم را خیلی دوست دارم و سعی میبرادرم  که حرف کنم  در مقابل او تواضع داشته باشم، این بار 

کردم. کرد، خیلی او را مسخره   نادرستی را در جمع مطرح 
کنم، دیروز چندباری از من های مادرم خیلی برایم مهم است، تالش میحرف - کنم تا حد امکان از او اطاعت 

کردن کلی اصرار باالخره بازی  که برایش نان بخرم، من هم بعد از  کلی ناراحتی برای  خواست  کردم و با  را رها 
 خرید نان رفتم.

که رفیق هستیم، تالش می - که همیشه احترام او را نگه دارم، از چند روز پیش با دوستم خیلی وقت است  کنم 
کرده است، پاسخ او را نداده که به من سالم  کردیم، هر بار  کمی با هم اختالف پیدا   ام.که 

 فوق چیست؟نظر شما در مورد برخوردهای 
کمی تعجب که فردی باورها و نّیتبرانگیز باشد، مگر میاحتماال  این در ارتباط با دیگران داشته باشد، و  وبیهای خشود 

 با برخوردهای مناسب همراه نباشد؟!ها باورها و نّیت
که متاسفانه برخی از  کاره به رفتارهای به دلیل عدم توجهما ولی واقعیت این است  گاهی  که  دهیمایی انجام میخود، 

که در ارتباط با دیگران در تعارض است. از این رو می هایمانکامال با باورها و نّیت کنیم  بایست هر یک از ما مراقبت 
 رفتارهای نامناسب نداشته باشیم.

که موجب رفتارهای نادرست ما با دیگران می که بر یکی از مهمترین عواملی  اساس آن شود، مبانی و دالیلی است 
کرد تا بتوان از برخورد نامناسب با دیگران جلوگیری نمود.ها را ارزشگذاری میانسان  کنیم. باید این مبانی را اصالح 
 در سوره مبارکه عبسو اصالح آن یابی رفتارهای نامناسب ریشه



 

 

کنید.  سوره مبارکه عبس را مطالعه 
حِي  ْْحِن الر َّ  خداوند بخشنده مهربانبه نام  ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

( 
ىل َّ وَّ سَّ وَّ تَّ بَّ گردانید. (1عَّ کشید و روى   صورت در هم 

ْعمى
َّ
هُّ اْْل ْن جاءَّ

َّ
که آن نابینا نزد او آم (2) أ در محضر  د. )بیان برخورد مردى ثروتمندبدان جهت 

 .(وارد جمع شده بودبراى پذیرش اسالم که نابینایی با  ،پیامبر
یكَّ  ْدر ى )وَّ ما يُّ ك َّ ز َّ هُّ يَّ

ل َّ عَّ کند و دانی؟ شاید او و تو چه می (3لَّ گردد.تزکیه   پاك 

ْكرى ِ هُّ الذ  عَّ ْنفَّ تَّ رُّ فَّ ك َّ ذ َّ ْو يَّ
َّ
 (4) أ

گفتار حق( متذّکر شود و تذکرش او را سود دهد )و اسالم  یا )از شنیدن 
 آورد(.

ْغىن ِن اْستَّ ا مَّ م َّ
َّ
که ثروتمند است، یا خود را ثروتمن (5) أ کسی   پندارد،نیاز مید و بیاما 

ى ) د َّ صَّ هُّ تَّ ْنتَّ لَّ
َّ
أ گرمی پس تو  (6فَّ کار او می کنیبرخورد میبا او با استقبال و   شوی!و متصدی 

ى ) ك َّ ز َّ ال َّ يَّ
َّ
ْيكَّ أ لَّ کی نپذیرد )و اسالم  (7وَّ ما عَّ که بر تو مسئولیتی نیست از اینکه او پا در حالی 

 نیاورد(.
كَّ  ْن جاءَّ ا مَّ م َّ

َّ
ْسعىوَّ أ کس (8) يَّ که به نزد تو آمدهو اما   کوشش )در هدایت و طلب خیر( دارد، و ی 

ىش ْ وَّ َيَّ که )از خداى خود( می (9) وَّ هُّ  ترسد،در حالی 
ى ) ه َّ لَّ ْنهُّ تَّ ْنتَّ عَّ

َّ
أ گردانده و پس تو از توجه به او  (10فَّ  پردازى؟!به دیگران میروی 

ٌة ) ْذِكرَّ ا تَّ ل َّ ِإّن َّ  چنین باشد؛ این آیات قرآنی وسیله یادآورى است.نباید  (11كَّ
هُّ ) رَّ كَّ ْن شاءَّ ذَّ َّ کند )تا هدایت یابد(. (12َفَّ کس بخواهد، محتواى آن را یاد   که هر 

ٍة ) يف مَّ ر َّ كَّ ٍف مُّ حُّ  است،گرامی و ارجمند هایی ها و نوشته)این قرآن( در صحیفه (13صُّ
ٍة ) رَّ ه َّ طَّ ٍة مُّ وعَّ ْرفُّ  ،از لغو و باطل و تناقض و اختالف(و پاك ) بلند مرتبههایی( )صحیفه (14مَّ

ٍة ) رَّ فَّ ْيدي سَّ
َّ
 ها(،فرستادگانی )از فرشتهدر دست  (15ِبأ

ٍة ) رَّ رَّ کرامت( و  (16ِكراٍم بَّ  .هستند نیکوکارکه بزرگوار )با 
هُّ ) رَّ ْكفَّ

َّ
ْنسانُّ ما أ ِتلَّ اْْلِ کافر و ناسپاس است! (17قُّ که چقدر   کشته باد انسان 

ْ ِمْن  ي ِ شَّ
َّ
هُّ )أ قَّ لَّ  ؟است )خدایش( از چه چیزى او را آفریده (18ٍء خَّ

هُّ ) رَّ د َّ قَّ هُّ فَّ قَّ لَّ ٍة خَّ ْطفَّ کمالش آفرید، آناى او را از نطفه (19ِمْن نُّ ( راگاه )از بدو خلقت تا انتهاى 
کرد،اندازه  گیرى 

هُّ ) رَّ س َّ بيلَّ يَّ برایش آسان  عقل و اراده و اختیار(سپس راه )انتخاب خیر و شر را به دادن  (20ثُّ َّ الس َّ
 ساخت،

هُّ ) رَّ ْقبَّ
َّ
أ هُّ فَّ ماتَّ

َّ
کرد. (21ثُّ َّ أ  سپس او را میراند و در قبر 

هُّ ) رَّ ْنشَّ
َّ
که بخواهدسپس آن (22ثُّ َّ ِإذا شاءَّ أ  انگیزاند.او را زنده برمی ،گاه 



 

 

هُّ ) رَّ مَّ
َّ
ْقِض ما أ ا يَّ ل َّ لَّ َّ  (23كَّ

اطاعت و شکر  ،هااوامر او و این نعمتچنین نیست )که انسان در برابر 
کمال( انجام نداده دهنمو ، بلکه( او هنوز آنچه را به او دستور داده )به 

 است.
ْنسانُّ ِإىل ِر اْْلِ ْنظُّ ْليَّ عاِمِه ) فَّ  ،پس انسان باید به خوراك خویش بنگرد (24طَّ

ا ) ب ً ا اْْلاءَّ صَّ ْبنَّ بَّ ا صَّ ن َّ
َّ
یخما آب را به ریزش خاصی فرو  (25أ چشمه و تیم )به شکل باران و برف و ر

 ،(رود

ا ) ق ً ْرضَّ شَّ
َّ
ا اْْل ْقنَّ قَّ گیاهان و  سپس این زمین را شکافتیم شکافتنی )متناسب (26ثُّ َّ شَّ حال 

 ،درختان(
ا ) ب ً ْتنا فهيا حَّ ْنبَّ

َّ
أ یانپس در آن دانه (27فَّ  ،شمار(یدیم )با اقسام مختلف و بیاى رو

ْضبًا ) بًا وَّ قَّ که چندین نوبت چیده میو درخت انگور و سبز (28وَّ ِعنَّ  ،شودیجاتی 
ًل ) ْ ونًا وَّ َنَّ ْيتُّ یتون و خرما (29وَّ زَّ  ،و درخت ز
ْلبًا ) داِئقَّ غُّ کشیده مملّو از درختاو باغ (30وَّ حَّ  ،ن تنومند و بزرگهایی حصار 

ا ) ب ً
َّ
ًة وَّ أ ِكهَّ گاه، و میوه (31وَّ فا  و علف چرا

ْم وَّ  كُّ تاعًا لَّ ْم )مَّ ْنعاِمكُّ
َّ
پایانتان. (32ِْل  براى برخوردارى شما و چهار

ةُّ ) اخ َّ ِت الص َّ ِإذا جاءَّ گوش (33فَّ که صیحه   خراش )نفخه دوم صور( در رسد،پس هنگامی 
خيِه )

َّ
ْرءُّ ِمْن أ ِفر ُّ اْلَّ ْومَّ يَّ که آدمی از برادرش می (34يَّ  ،گریزدروزى 

بيِه )
َّ
ِه وَّ أ ِ م 

ُّ
 ،و از مادر و پدرش (35وَّ أ

نيِه ) ِتِه وَّ بَّ  ،و از همسر و پسرانش (36وَّ صاِحبَّ
ٌن 

ْ
أ ِئٍذ شَّ ْومَّ ْم يَّ ِ اْمِرٍئ ِمْْنُّ

ل  ِلكُّ
ْغنيِه )  (37يُّ

که او را به خود گرفتاری و براى هر انسانی در آن روز  کارى خواهد بود 
 دارد.میمشغول 

ٌة ) ْسِفرَّ ِئٍذ مُّ ْومَّ وٌه يَّ جُّ  ،درخشان استایی در آن روز روشن و هچهره (38وُّ
ٌة ) ْبِشرَّ ْستَّ ٌة مُّ  خندان و شادمان. (39ضاِحكَّ

ٌة ) رَّ بَّ هْيا غَّ لَّ ِئٍذ عَّ ْومَّ وٌه يَّ جُّ کدورت است.و چهره (40وَّ وُّ  هایی در آن روز بر آنها غبار و 
ٌة ) رَّ تَّ ها قَّ قُّ ْرهَّ گرفته و پوشانده است. یسیاهی و تاریک (41تَّ  آن را فرا 

ةُّ  رَّ فَّ مُّ اْلكَّ ولِئكَّ هُّ
ُّ
ةُّ )أ رَّ جَّ کافران فاجر (42اْلفَّ  ند.)گناهکار( هست آنان همان 

 بندی نمود.توان در پنج قسمت، دستهآیات این سوره را می

 آیات .... تا .... دسته اول

گرامی اسالم است بواسطه  که در محضر پیامبر  انذار و توبیخ یکی از افرادی 
که با یک نابینا دارد، در حالیکه  خداوند ذکر پذیرفتن و تزکیه برخورد نامناسبی 

ها را ارزشگذاری شدن را مهم دانسته و بر اساس میزان سعی و خشیت انسان
 کند.می



 

 

گرانقدر آن آیات .... تا .... دسته دوم  بیان ذکر بودن قرآن و اشاره به جایگاه رفیع و 

معرفی فرآیند خلقت انسان تا مرگ او و برانگیخته شدنش در حالیکه انسان  آیات .... تا .... دسته سوم
 های خداوند ناسپاس است. نسبت به نعمت

کردن انسان در طعامش با بیان جریان نزول باران تا روییدن انواع  آیات .... تا .... دسته چهارم امر خداوند به نظر 
که موجب بهره پایان گیاهان   شود.او میمندی انسان و چهار

 آیات .... تا .... دسته پنجم

ترین خویشاوندانش و مشغول بودن او به های روز قیامت، فرار آدم از نزدیکویژگی
که در نهایت تقسیم شدن انسانگرفتاری شود: ها به دو دسته منجر میهای خود 

که چهره که چهرهآنان  کفر و فجور  گشاده و شادمان دارند و اهل  های های 
 غبارگرفته و تیره دارند.

کنید.  گرامی اسالم در مجلسی نشسته بودند و افراد را به یکبار دیگر ده آیه ابتدایی سوره مبارکه عبس را مطالعه  پیامبر 
که فرد نابینایی وارد جمع شد، یکی از افراد حاضر در جلسه از وارد شدن او هدایت دعوت می کردند. در این میان بود 

کشید. خداوند در این آیات این فرد را مورد عتاب قرار داده و به شدت با او برخورد می ناراحت شده و  کند.چهره در هم 
کشید؟ ...............................................................................  به نظر شما چرا این فرد چهره در هم 

............................................................................................................................. 
که وارد شده بود، نابینا نبود، بلکه یکی از اشخاص مهم شهر بود، باز هم او چهره در هم می گر فردی   کشید؟ ...............ا

.............................................................................................................................. 
 چرا این فرد بین نابینا بودن با قدرت و موقعیت داشتن تفاوت قائل است؟ ...............................................

.............................................................................................................................. 
که باعث می قائل  یتفاوتچنین شود بین افراد به نظر شما چه چیزی برای این فرد مهم است و مبنای ارزشگذاری اوست، 

 ...................................................................................................................... شود؟ب
.............................................................................................................................. 

کرده و به دقت به عبارتیکبار  کرده اسدیگر آیات دهگانه فوق را مطالعه  که خداوند در این آیات بیان  کلماتی  ت، ها و 
گفتگوی جمعی، پاسخ سواالت فوق را بر اساس آیات ابتدایی سوره ارائه دهید. کنید با تفّکر و البته  کنید. سعی   توجه 

که وارد شده نابینا بوده است، لذا ممکن است - که چنین  فردی  کشیده، پنداشته است  که آن فرد چهر درهم 
 ای ندارد.فردی آمدنش در جمع فایده

کشیده به او توجه نموده و از او استقبال می - کند. چنانکه فردی دارای قدرت و ثروت باشد، فرد چهره در هم 
 .های او داردها و ارزشگذاریگیریهای ظاهری نقش مهمی در تصمیمبنابراین توانمندی

ها برای او مهم باشد، او به اهمیت ذکر و هدایت پیامبر توجه ندارد، لذا بیشتر از آنکه هدایت شدن انسان -
 های آنها برای او مهم شده است.توانمندی



 

 

- ....................................................................................................................
.................................................................. 

- ....................................................................................................................
.................................................................. 

که خداوند چه چیزی را مبنای ارزشگذاری انسانبه مطالب بیان شده،  با توجه کرده و بگویید  کرده بررسی  ها معرفی 
 است:
 کی کردن است، اینکه وجود خود را از انواع ناپا گناهارزش اصلی هر انسانی به تزکیه  کارها و فکرهای ها،  ها و 

کند. ک   زشت پا
  کسی خودش اهل تزکیه نباشد، ولی شنود، موجب یادآوری وقتی مطالب خداوند و رسولش را میممکن است 

 او شده و غفلت او را از بین ببرد. بدین ترتیب چنین فردی نیز اهل تزکیه خواهد شد.
 کسیکه دارای توانمندی و ثروت باشد ولی خود را بی نیاز دانسته و روحیه استکبار و غرور داشته خداوند برای 

 باشد، ارزشی قائل نیست.
 کسیکه اهل سعی و تالش بوده و در زندگی خشیت دارد )خدا ترس است، غرور ندارد و در م قابل خداوند برای 

کار میپذیرد و در زندگیحق را همواره می گیرد.(، ارزش بسیاری قائل است. فارغ از اینکه چنین فردی اش به 
 دچار نقص باشد یا نباشد.

 ....................................................................................................................
.................................................................. 

 ....................................................................................................................
.................................................................. 

 

کار ) کتاب درسی: فرجام   بهشت و جهنم و رابطه عمل و جزا(اهل درس هفتم 
 . جایگاه نیکوکاران1

o  گشوده است. یک در مخصوص پیامبران و صدیقان، یکی ی بهشتیان  که به رو بهشت هشت در دارد 
 مخصوص شهیدان و ...

o گویند: خوش آمدید؛ وارد شوید و برای همیشه بمانید.کنند و میآیند، سالم میفرشتگان برای استقبال می 
o که به وعدهبهشتیان خداوند را ستایش می کرد و بهشت زیبا را به آنان عطا نمود. کنند   اش وفا 
o گیرند.ای خاص از بهشت قرار میهر یک از بهشتیان در درجه 
o خواهد و دیدگانشان را خوش آید، آنجا هست.هایشان بهرچه دل 
o .گویند کرده سپاس   خداوند را برای اینکه اندوه و رنج را از آنان دوره 
o .از باالترین نعمت بهشت، یعنی رسیدن به مقام خشنودی خداوند مسرورند 
o  ک و منّزهی»با جمله  صحبت هستند.با خداوند هم« خدایا! تو پا



 

 

o کمبود، غصه، ترس، بیماری، جهل، مرگ و بهشت، سرای سالمتی )دارالسال م( است. یعنی در آنجا هیچ 
 شود و انسان همیشه سرحال است.کننده نمیهای دائمی آن خستهای نیست. نعمتهیچ ناراحتی

o ها.طور بهترین و بزرگترین انساننشینان انسان در آنجا، پیامبران هستند و همیندوستان و هم 
o ک، مهربان، زیبا و شاداب است.زندگی بهشتیان سرشار از ع  شق و لذت با همسرانی پا

گرفتن سوره معارج متوجه می 35تا  32سوره آل عمران و  135تا  132سوره مائده،  119با تدبر در آیات  که برای قرار  شویم 
 در زمره بهشتیان، باید در دنیا: 

کنیم، از کنترل  یم، وقتی  راستگو، پرهیزگار و اهل انفاق باشیم، خشم خود را  خطای دیگران بگذر
کنیم، سر حرف درست کار زشتی می کنیم، به قول خود عمل  کنیم به یاد خدا بیفتیم و استغفار 

که به درستی خوانده شود. کنیم   خود بایستیم و از نمازمان محافظت 
 . جایگاه دوزخیان2

o گروه به سوی جهنم رانده می گروه  زنجیر در جایگاهی تنگ افکنده شوند و بسته شده در غل و دوزخیان 
 شوند.می

o کشد.هاست و به همین دلیل از درون جان آنها شعله میآتش سوزاننده جهنم حاصل عمل خود انسان 
o کاش از خدا و پیامبر اطاعت میناله حسرت دوزخیان بلند می که ای  کاش فالن شخص شود  کردیم، ای 

 کردیم و ...را به عنوان دوست خود انتخاب نمی
o گر به دنیا بازگردیم عمل صالح انجام میبه خداوند می گمراه بودیم و ا دهیم. پاسخ قطعی خداوند گویند ما 

گر هم بازگردید، همان راه  کافی به شما عمر دادیم تا به راه راست آیید. ا که در دنیا به اندازه  این است 
ید.گذشته را می  رو

o گمراهی ما شدند. شیطان میگویند شیدانند و میگاهی دیگران را مقصر می گوید طان و بزرگانمان سبب 
کنید.  من فقط شما را فراخواندم و شما مرا پذیرفتید، مرا مالمت نکنید، خودتان را مالمت 

o که از خداوند برایشان تخفیفی بگیرند. فرشتگان میاز فرشتگان نگهبان جهنم می گویند مگر خواهند 
کنند و فرشتگان تقاضای آنان را نیاوردند؟ جهنمیان تأیید میپیامبران برای شما دالیل روشنی 

 پذیرند.نمی
کیفر  رابطه میان عمل و پاداش و 

کیفر بر اساس قراردادها تعیین می .1 گاهی پاداش و  که قانون قراردادی:  کارگر، یا جریمه نقدی  شود. مانند مزد یک 
کیفر تناسب تواکند. این قراردادها را میبرای یک جرم مشخص تعیین می ن تغییر داد. فقط باید بین جرم و 

 وجود داشته باشد تا عدالت برقرار شود.
کیفر محصول طبیعی عمل است و انسان .2 گاهی پاداش و  توانند آن را تغییر ها نمینتیجه طبیعی خود عمل: 

کسی بهداشت را رعایت نکند ب گر  کنند. مانند اینکه ا شود یا یمار میدهند، فقط باید خود را با آن هماهنگ 
که مطالعه می گاهی میکسی   رسد.کند به علم و آ



 

 

کامل .3 کیفر،  تر از دو نوع قبلی است این است. هر عمل، ظاهری تجسم خود عمل: نوع دیگر رابطه عمل با پاداش و 
که بعد از عمل از بین می که هرگز از بین نمیدارد  ماند. رود و در روح انسان باقی میرود. اما باطنی هم دارد 

بریم یا شود و بسته به زیبا یا زشت بودنش، از آن لذت میحقیقت و باطن عمل، در جهان آخرت مجسم می
گزارشی از آن نمایش داده نمیاذیت می  شود.شود، بلکه خود عمل نمایان میشویم. در قیامت تصویر عمل یا 
o  «ْمواَل اْلَیتامی

َ
ُکُلوَن أ

ْ
ذیَن َیأ

َ
ُکُلوَن فيُظْلمًا إِ  ِإّنَ اّل

ْ
ما َیأ (؛ 10)نساء، « ُبُطوِنِهْم نارًا َو َسَیْصَلْوَن َسعیرًا  ّنَ

ی ظلم می که اموال یتیمان را از رو که آتشی در شکم خود فرمیکسانی  برند و به خورند، جز این نیست 
 زودی در آتشی فروزان وارد شوند.

که هرگز از تو جدا نمیبرای تو ناچار هم»  رسول خدا صلی اهلل علیه و آله به یکی از یاران خود فرمود: گردد نشینی خواهد بود 
کن، نشین در رستاخیز با تو برانگیخته میشود ... آنگاه آن همو با تو دفن می شود و تو مسئول آن هستی. پس دقت 

که انتخاب میهم گر او نیک باشد، مایه انس تو خواهد بود و در غینشینی  صورت، موجب ر اینکنی، نیک باشد؛ زیرا ا
کردار توستشود. آن هموحشت تو می  «.نشین، 

----- 
که تمام زندگی ابدی انسان را رقم میسرمایه ترین سرمایه اوست،رفتار انسان اصلی زند، خوب بودن رفتار به معنای تا ای 

کردن است.  کردن و بدی رفتار به معنای تا ابد در بدی و ناخوشی زندگی  درک این حقیقت سبب ابد خوب زندگی 
گزیند.می که انسان در تمامی لحظات زندگی و تحت هر شرایطی از انجام دادن اعمال نادرست و ناپسند دوری   شود 

که ما با عاقبت اهل بهشت و جهنم آشنا شده و خوشی کدام را بشناسیم، ها و سختیالبته الزم است  این مسئله های هر 
کوچکترین رفتارهای نادرست به شود تا نسبت به انجام دادسبب می کوچکترین اعمال درست اهتمام داشته و از  ن 

  شدت پرهیز نمایی.
 تمارین عملی برای اصالح رفتارهای نامناسب

کننده برخوردهای نامناسب ما با دیگران باشد، چه آن فرد از ما باالتر باشد )که هیچ موقعیت و شرایطی نمی تواند توجیه 
ی و یا حتی پایینقطعا در چنین شرایطی برخورد نامناسب بسیار زشت همچنین تر از ما باشد. تر است.( و چه آن فرد مساو

که طرف مقابل چه برخوردی کرده باشد، این دلیل نمی تفاوتی ندارد  گر او به ما بدی هم  که با ما داشته است، حتی ا شود 
که در ادامه ذکر میتمرین ما هم برخورد نامناسبی با او داشته باشیم. کمک میهایی  کند تا برخوردها و رفتارهای شود به ما 

کنیم. کنترل   نامناسب خود را 
کرده و تمرین اول کنیم.: برخوردهای خود را بررسی   برخوردهای نامناسب را شناسایی 

گاه خودمان هم به نحوه برخوردمان توجه نکرده و از آن غافل  که  ما در طی روز برخوردهای متعدد و متفاوتی داریم، آنقدر 
که دائما برخوردهای خود را مورد محاسبه و بررسی قرار دهیم.می که شویم. بنابراین الزم است   برای این منظور الزم است 

معیارهایی برای تمایز برخورد مناسب از نامناسب داشته باشیم. موارد زیر با توجه به مطالب قبلی و همچنین نکات 
 استخراج شده از سوره مبارکه عبس، به عنوان معیار شناخت برخورد مناسب قابل مراجعه است:

 برخورد مناسب منطبق با دستورات خداوند و احکام شرعی است. -
ک نیست.ها و توانمندیمناسب نقصدر برخورد  -  های ظاهری افراد مال



 

 

 برخورد مناسب هرگز با تحقیر و سرزنش طرف مقابل همراه نیست. -
ی تزکیه انجام شده باشد. - که از رو  برخورد مناسب اقدامی است 
 شود.برخورد مناسب به قصد ذکر و هدایت انجام می -
کمال ا - ی خشیت و خداترسی و در   شود.دب و تواضع انجام میبرخورد مناسب از رو

که در دو هفته اخیر با دیگران داشته کنون تعدادی از برخوردهای خود را  کرده و مناسب بودن یا نبودن آن ا اید یادداشت 
کنید. ]مطابق معیارهای فوق را  که موجب رنجش و آزرده خاطر شدن دیگران میبررسی  توانید برخوردهایی را در نظر بگیرد 

کاری را نامناسب دانست، ته لزوما هر رنجشی درست نیست و صرفا بواسطه ناراحتی دیگران نمیشده است، الب توان 
کار ما آزرده خاطر می که ما برخورد نامناسبی انجام داده باشیم خودمان ولی وقتی دیگران از  شوند، این احتمال وجود دارد 

گاه نیستیم، بنابراین در هنگام مواجهه با ناراحتی کارهای از آن آ که نخست به بررسی خودمان و  مان دیگران خوب است 
یم.  [بپرداز

که داشته  ام.بیان برخوردی 

انطباق با شرع
 

عدم توجه به توانایی
های ظاهری طرف مقابل

 

ش و تحقیر
همراه نبودن با سرزن

انجام دادن آن کار از روی تزکیه 
 

ت و ذکر
داشتن قصد هدای

 

ب و 
ت، خداترسی، اد

داشتن خشی
تواضع

 
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      



 

 

 : دالیل برخوردهای نامناسب خود را شناخته و آنها را اصالح نماییم.تمرین دوم
که برخوردهای نامناسب با دیگران داشته باشیم، با این حال در برخی موارد این  خواهیم قطعا هیچیک از ما نمی

کنیم، توان بیشتری برای اصالح آنها سرمیبرخوردها از ما  کر بتوانیم ریشه برخوردهای نامناسب خود را شناسایی  زند. ا
 خواهیم داشت.

کار داشته که برای انجام دادن آن  کرده و دلیلی را  کنون در جدول زیر فهرستی از برخوردهای نامناسب خود یادداشت  اید ا
کنید. ]می که خودتان آن را نامناسب میتوانید برخوردهایی را یادداشت  دانید و یا برخوردهایی را یادداشت بنویسید 

که در تمرین قبل آنها را نامانسب تشخیص داده  اید.[کنید 
که انجام دادم. که برای انجام دادن آن داشتم. برخورد نامناسبی   دلیلی 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

یابی و اصالح قرار دهید.دالیل خود را به سه صورت می   توانید مورد ارز
که در تمرین قبل به عنوان معیار برخوردهای مناسب ذکر شده بود در نظر آورده و دالیل خود را با آن  .1 مواردی را 

کرده و بدین ترت یب پیشنهادی معیارها بسنجید. چنانکه دالیل شما با آن انطابق ندارد دالیل خود را اصالح 
 برای اصالح آن برخورد ارائه دهید.

گر  .2 کرده است، ا که این برخورد را فرد دیگری با خود شما انجام داده و همین دلیل را برای آن ذکر  ید  در نظر بیاور
شوید، بنابراین در قبال دیگران دانید و یا آنکه در هر صورت از برخورد او رنجیده خاطر میدلیل او را موجه نمی

کنید.  هم از انجام دادن این برخورد صرف نظر 
که هر دلیلی صرفا بواسطه آنکه ما به استناد می .3 بایست صحت کنیم، درست نیست، بنابراین میطبیعی است 

کرده و  کنیم، در میان آیات نورانی قرآن و همچنین روایات اهل بیت علیهم السالم بررسی  دالیل خود را بررسی 
کند. آیه یا روایتی بیابید  که دلیل شما را تأیید 

کنیم. ین سوم: برخوردهای نامناسب خود راتمر  جبران 



 

 

گر  یادمان باشد وقتی ما بر عیب یا نقصی در خودمان واقف شدیم، باید در صدد رفع و اصالح آن بربیاییم، بنابراین ا
کاربرخورد نامناسبی با افراد دیگر داشته کنیم و تا این  انجام نشود، آثار سوء آن برخورد نامناسب از  ایم، باید آن را جبران 

 شود.مان خارج نمیما و زندگی
که با دیگران داشته کرده و برای هر یک از برخوردهای نامناسبی  کنون به دو تمرین قبلی مراجعه  اید، پیشنهادی برای ا

 جبران آن ارائه دهید.
 به عنوان مثال:

که وقتی نان را می کلی ناراحتی و بخریدم خودم متوجه شدم  رخورد مناسبی با مادرم نداشتم، با 
گر همینطور به خانه بازگردم با چهره ناراحت و اخم برای خرید نان رفته بودم، می که ا دانستم 

ها را با حالتی محترمانه در مقابل او قرار شوم، وقتی به خانه رسیدم نانرنجیده خاطر او روبرو می
که  گفتم: تقدیم به شما  ها را بگیرد سریعا دست بهترین مادر دنیا هستی! وقتی خواست نانداده و 

که هرگز مادرم را ناراحت و رنجیده  گرفتم  کردم. با خودم تصمیم  او را بوسیدم و از او عذرخواهی 
 خاطر نکنم.

 
 

  


